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300 milionů korun čeká jen na české zemědělce! 
Po ukončení programů PGRLF přichází nové řešení 
Euroleasing s podporou EIB. Neváhejte, akce probíhá  
jen do vyčerpání cílové částky.

Zemědělský dotační program od ČSOB Leasing vám přináší:

•  financování s podporou Evropské investiční banky,
•  dotované úrokové sazby od 1,9 %,
•  výhodné allrisk pojištění od 0,8 % z ceny financovaného předmětu, 
• financování široké škály zemědělských strojů,
•  odborné poradenství při výběru vhodného způsobu financování potřeb 

českých zemědělců.

Nezaspěte 
svou dotaci
Zemědělský dotační program

Dotovaná  

úroková sazba

od1,9 %
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Pobočková síť
Praha, Na Pankráci 310/60, tel. 222 012 111 | Brno, Milady Horákové 6, tel. 545 566 431 | České 
Budějovice, Mánesova 456, tel. 386 116 611 | Hradec Králové, Eliščino nábřeží 322, tel. 495 518 174 
| Jihlava, Husova 1643/26, tel. 606 757 820, 731 423 341 | Karlovy Vary, T.  G.  Masaryka 42, 
tel. 602 470 409, 602 433 738 | Liberec, 1. máje 18, tel. 485 399 381 | Olomouc, Dolní nám. 28–29,  
tel. 585 501 292–4 | Ostrava, Hollarova 5, tel. 596 106 269, 97 | Pardubice, Masarykovo nám. 1458,  
tel. 466 798 130 | Plzeň, nám. T. G. Masaryka 12, tel. 377 219 275, 76 | Teplice, Krupská 33/20,  
tel. 417 554 411 | Ústí nad Labem, Mírové nám. 1/1, tel. 475 231 397 | Zlín, nám. T. G. Masaryka 4349, 
tel. 577 641 381–5

Zemědělský dotační program ČSOB Leasing

JEDNÁ SE O NOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM, PŘIPRAVENÝ VE SPOLUPRÁCI EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANKY 
A ČSOB LEASING, URČENÝ PRO FINANCOVÁNÍ VEŠKERÉ MOBILNÍ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY. 
Pro tento program je schválen úvěrový rámec ve výši 300 milionů Kč pro české zemědělce, po jeho vyčerpání bude „Zemědělský 
dotační program ČSOB Leasing“ ukončen.

Cena financování

Výše investice Fixní úroková sazba

do 2 milionů Kč od 2,5 p.a.

nad 2 miliony Kč od 2,2 p.a.

nad 3 miliony Kč od 1,9 p.a.

• fixní úroková sazba po celou dobu financování
• bez poplatku za uzavření smlouvy
• bez nutnosti zřízení a vedení účtu

Cena pojištění
Součástí nabídky v rámci tohoto programu je i zvýhodněné 
ALLRISK pojištění od ČSOB Pojišťovny a Kooperativa ve výši  
0,8 % (pro kombajny a sklízecí mlátičky 0,9 %) z pořizovací  
ceny předmětu, a to včetně strojního pojištění.

Podmínky využití tohoto programu
Program je určen pro malé a střední firmy, které splňují podmínky 
pro financování s EIB (Evropská investiční banka).
Podporu od EIB, tzn. tento dotační program, nelze kombinovat 
s jiným dotačním titulem.

Předměty financování:
traktory (traktory pásové a kolové), závěsná technika (rotační 
brány lehké a těžké řady a také speciální sklopné, návěsné pluhy, 
podmítače), zemědělské stroje pro setí (secí stroje), zemědělské 
stroje pro hnojivo, postřikovače (samojízdné, nesené a tažené), 
zemědělské stroje pro sklizeň (sklízecí mlátičky, obraceče píce; 
shrnovače píce; žací lišty, žací mačkače nebo mulčovače), 
zemědělské stroje po sklizni (lisy na balíky), sazeče brambor 
a vyorávače brambor, manipulátory a další zemědělské stroje 
a zařízení.

Další výhody financování od ČSOB Leasing
•  odborné poradenství při výběru vhodného způsobu financování 

i jiných předmětů, jako jsou osobní a užitkové automobily, 
motocykly, nákladní automobily, stroje a zařízení, zdravotnická 
technika, ale i větší investiční celky

•  vysoká flexibilita zákaznických služeb v průběhu smlouvy: 
změny pojištění, změny splácení, předčasné ukončení na 
žádost zákazníka

•  eLeasing – on-line portál pro sledování průběhu 
trvání smlouvy

Dovolujeme si upozornit, že toto není závazná nabídka na uzavření smlouvy. Smluvní vztah či smlouva vzniká až okamžikem uzavření příslušné smlouvy 
na formulářích ČSOBL. PRO ČERPÁNÍ TOHOTO DOTAČNÍHO PROGRAMU TEDY NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NAŠI POBOČKOVOU SÍŤ.


